
กิจกรรมภาคฤดูรอ้นโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 

 
ด้วยโรงเรียนตระหนักดีว่าในระหว่างปิดภาคเรียนเดือนเมษายนของทุกปี  ผู้ปกครองจะต้องมีภาระเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับบุตรหลานของ

ท่านมากมาย  เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านในช่วงปิดภาคเรียน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนขึ้น 
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1– 29 เมษายน 2563  ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 
1. เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ     นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะ  ทบทวนวิชาการ  และท ากิจกรรมเกี่ยวกับกลุ่มสาระทางด้านภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมเสริมทักษะ 

2.1 กิจกรรมภายในโรงเรียน  เช่น 
- กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์  และกล้าท่ีจะแสดงออกตามความสนใจ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมด้านศิลปะ 

การประดิษฐ์  นาฏศิลป์  ดนตรี  พลศึกษา  คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมอ าลา  ซึ่งจะจัดในวันสุดท้ายของกิจกรรมภาคฤดูร้อน  (วันท่ี 29 เมษายน 2563) เวลา  09.00–12.00 น.  จะมีการแสดงบนเวที

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ  ตามความถนัด  ตลอดจนการแสดง  ผลงานของนักเรียนท่ีท ากิจกรรมต่างๆ  ด้วย
(รับประทานอาหารกล่อง  รับกลับบ้านได้) 

กิจกรรมภาคเช้า เริ่มเวลา  09.00 – 11.30 น.  เรียนคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมภาคบ่าย เริ่มเวลา  13.00 – 15.00 น.  (เลือกเพียง  1  ข้อ  เท่านั้น) 
           1.  นาฏศิลป์       =  5,500  บาท   (ป.2 – ป.6) 
           2. กิจกรรมเข้าจังหวะ และลีลาศพ้ืนฐาน  =  5,500  บาท   (ป.2 -  ป.6) 
           3. คอมพิวเตอร์    =  5,500  บาท   (ป.2 – ป.6)      
           4. ว่ายน้ า      =  5,500  บาท   (ป.3 – ป.6) 
           5. ดนตรีไทย                   =  5,500  บาท   (ป.2 – ป.6) 
               - เรียน   อังกะลุง,  ขลุ่ย, ซออู้,  ระนาด,  จะเข้,  ขิม(ผู้เรียนน ามาเอง) 
           6. ดนตรีสากล                                          =  5,500  บาท   (ป.2 – ป.6)                          
               - เรียน  กลอง,  เมาท์ออแกน,  กีต้าร์(ผู้เรียนน ามาเอง),  อาคูเลเล่(ผู้เรียนน ามาเอง) 
            7. ศิลปะและงานประดิษฐ์   =  6,000 บาท  (ป.2-ป.3) 
            8. อาหารและขนมไทย   =  6,500 บาท  (ป.2-ป.6)  รับจ านวน 20 คน 
            9. เบเกอรี่     =  6,500  บาท   (ป.4 - ป.6)  รับจ านวน 20 คน 
          10. บาสเกตบอล                                                         =  5,500  บาท   (ป.4 –ป.6)  

2.2 กิจกรรมภายนอกโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา  นักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสไปชมสถานท่ีน่าสนใจในกรุงเทพฯ และปริมณฑล     
          เพ่ือเป็นการส่งเสริมประสบการณ์แก่นักเรียน 
          -   ทัศนศึกษา   * ป.2 - ป.3     ซาฟารีเวิลด์                  *  ป.4 - ป.6   สถานท่ีส าคัญในกรุงเทพฯ และปริมณฑล                   
              (รายการทัศนศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ) 
          
           นักเรียนท่ีสนใจ  กรุณาให้ผู้ปกครองเป็นผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน  พร้อมช าระเงินได้ท่ีงานการเงินของโรงเรียน              
ทุกวันในเวลา  8.30 – 15.30 น.   ตั้งแต่วันท่ี  3   กุมภาพันธ์ -  31  มีนาคม 2563  เว้นวันหยุด  สมัครก่อนมีสิทธิเลือกกิจกรรมก่อน 
รับจ านวนจ ากัด    (นกัเรียนประจ าเพิ่มค่าใช้จ่าย   6,500  บาท) 
3. การบริการอาหาร 
    * อาหารกลางวัน  เวลา  11.30 น.      * อาหารว่างบ่าย  เวลา  14.30 น.  



 
โรงเรียนเขมะสิรอินุสสรณ์ 

ใบสมัครเข้ารว่มโครงการภาคฤดรู้อน   ป.2 – ป.6 
                 

ข้าพเจ้า____________________________ นามสกลุ __________________________________   เป็นผู้ปกครองของ 
ด.ญ.___________________________   นามสกุล________________________________มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการภาค
ฤดูร้อน   ซึ่งจะเริม่วนัที่ 1 – 29 เมษายน 2563 โดยสมัครเรียนในช้ัน________________(ของปีการศึกษาถัดไป) 
กิจกรรม  1. ภาคเช้า เริ่มเวลา 09.00 – 11.30 น.    เรียน   คณิตศาสตร์   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  

 2. ภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 – 15.00 น.    (เลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น) 
               1. นาฏศิลป์         =  5,500  บาท   (ป.2 – ป.6) 

  2. กิจกรรมเข้าจังหวะ และลีลาศพ้ืนฐาน =  5,500  บาท   (ป.2 -  ป.6) 
  3. คอมพิวเตอร์    =  5,500  บาท   (ป.2 – ป.6)   

               4. ว่ายน้ า    =  5,500  บาท   (ป.3 – ป.6) 
               5. ดนตรีไทย                   =  5,500  บาท   (ป.2 – ป.6) 
               6. ดนตรีสากล                                        =  5,500  บาท   (ป.2 – ป.6)                         
               7. ศิลปะและงานประดิษฐ์  =  6,000  บาท   (ป.2 - ป.3) 
               8. อาหารและขนมไทย                 =  6,500  บาท   (ป.2 – ป.6)  รับจ านวน 20 คน 
              9. เบเกอรี่    =  6,500  บาท   (ป.3 - ป.6)  รับจ านวน 20 คน 
                                10. บาสเกตบอล                                              =  5,500  บาท   (ป.4 – ป.6) 
นักเรียนประจ าเพ่ิมค่าใช้จ่าย       6,500.-  บาท 
จ านวนเงินท่ีช าระ      นักเรียนไป-กลับ__________________บาท             นักเรียนประจ า___________________บาท 

                     
       ลงช่ือ____________________________ผู้ปกครอง 
       ลงช่ือ____________________________ผู้รับเงิน 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

กิจกรรมภาคฤดูร้อน  1-29    เมษายน  2563     
 ส่วนที่ 2    ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ          นักเรียนประจ า                        นักเรียนไป-กลบั    
 
 ช่ือนักเรียน_________________________________นามสกลุ___________________________________________ 
สมัครเรียนในช้ัน___________________(ของปีการศึกษาถัดไป)   กิจกรรมที่ตอ้งการคอื กิจกรรมข้อที่__________________ 
                                                                                                                                                       
                                                                                                       ลงช่ือ______________________ผู้รับเงิน 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

กิจกรรมภาคฤดูร้อน 1 – 29 เมษายน  2563         
 ส่วนที่ 3    ส าหรับให้นักเรยีนน ามาในวนัที่ 1 เมษายน 2563   เพื่อเข้าช้ันเรยีน        นักเรียนประจ า          นักเรียนไป-กลับ  
 ช่ือนักเรียน_________________________________นามสกลุ___________________________________________ 
สมัครเรียนในช้ัน___________________(ของปีการศึกษาถัดไป)   กิจกรรมที่ตอ้งการคอื กิจกรรมข้อที่__________________ 
 
       ลงช่ือ______________________ผู้รับเงนิ 


